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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  06.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 06-02-2014 
Hørsholm Svømmehallen - Udvalget blev orienteret om de problemer, der har været 

omkring stemplerne i hæve/sænkebroerne. Stemplerne blev renoveret i sommeren 2013 og 

der pågår derfor nu en afklaring af ansvar i forhold til de seneste hændelser. 

  

Davis Cup - SFKU bevilligede i efteråret 2013 tilskud til HRT til afvikling af Davis Cup i 

Hørsholm. Arrangementet blev afviklet i weekenden den 1.-2. februar 2014. Udvalget 

drøftede ønsker og muligheder i forhold til afvikling af tilsvarende kommende 

arrangementer. 

  

Saxo Bank Arena - Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Hørsholm Skøjtehal i 2014 

skifter navn til Saxo Bank Arena på baggrund af en sponsorkontrakt. 

  

Idrætsrådet inviteres til at mødes med Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i forlængelse af 

udvalgets møde den 26. februar 2014. 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker, at Administrationen udarbejder en sag til udvalget 

om etablering af biograf i Trommen. 

 

Fraværende: 
Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/1746 
Journalnr.:   00.22.00P00 
Sagsforløb:  Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - Åben sag  
Mødedato:  06.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

Introduktion til Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets 

ressortområde 

 
Resume 
Administrationen orienterer Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om udvalgets anvarsområde, 

budget og politikker. 

  

 

Forslag 
Administration foreslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at tage orienteringen til 

efterretning. 

  

 

Sagsfremstilling 
Administrationen giver på mødet en mundtlig præsentation af udvalgets ressortområde. 

  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 06-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Jan H. Klit (C) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Torsdag den 06-02-2014   Side 4 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/2277 
Journalnr.:   18.20.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Lukket sag  
Mødedato:  06.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Lederpris 2013 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 06-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede enstemmigt, hvem der skal modtage Årets 

Lederpris 2013. Prisen afsløres i forbindelse med arrangementet "Idrætsstjerner 2013" som 

afvikles den 27. februar 2014. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/869 
Journalnr.:   18.00.00G00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  06.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Kultur- og fritidspuljen 2014, indledende 

disponeringer 

 
Resume 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal tage stilling til hvilke aktiviteter, man indledningsvist 

ønsker at støtte i 2014, og orienteres samtidigt om allerede disponerede puljemidler. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår på baggrund af indkomne ansøgninger, at udvalget tager stilling 

til om man ønsker, at støtte ansøgninger og aktiviteter for op til 343.000 kr. fra Kultur- og 

Fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
Aktiviteter og ansøgninger som kan støttes fra Kultur- og fritidspuljen i 2014, se bilag 1: 

  

På årets første udvalgsmøde behandler Sport-, Fritid og Kulturudvalget ansøgninger til 

Kultur- og fritidspuljen som er tilbagevendende. 

  

På kulturområdet kendetegnes mange af aktiviteterne, der er støttet gennem 

puljemidlerne, for at være traditionsrige arrangementer som foreninger og institutioner i 

Hørsholm gennem mange år har stået for.  

  

Sport-, Fritid og kulturudvalget skal beslutte om man ønsker at støtte: 

  

1. Aktivitetskomiteens afholdelse af 11 udstillinger i Fuglsanghus, 120.000 kr. 

  

2. Hørsholm Musikforening, flygelleje vedr. koncert i Trommen den 3. februar 2014, 16.000 

kr. 

  

3. Håndværkerforeningen, National Mølledag: 7.000 kr. 

  

4. Musical i Trommen, 220.000 i 2014 og 2015 

  

Administrationen foreslår at udvalget drøfter om man ønsker at disponere 363.000 kr. til 

støtte af ovenstående aktiviteter.  

  

Allerede disponeret midler i 2014 – se bilag 1 ift. uddybende kommentarer: 
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Sport-, Fritid og Kulturudvalget orienteres nedenstående om allerede disponerede 

puljemidler for 2014.   

  

I forhold til aftaler og beslutninger som er disponeret i 2013 er udvalget forpligtet til, i 

2014, at støtte fra Kultur- og fritidspuljen:  

  

- Kulturaftaler / Kulturmetropol Øresund (KMØ), deltagergebyr og projektudvikling for 

Projektspace, 80.000 kr. 

- Projektpioneruddannelsen, 15.000 kr. 

- Natur der Bevæger, Sundhed på tværs af foreninger, skole og natur, 62.500 kr.  

- Fælleskommunalt Børnekorstævne i DR-bygningens koncertsal, 12.500 kr.  

  

Jf. ovenstående er der disponeret 170.000 kr. i 2014. 

  

  

  

  

  

  

 

Økonomi/personale 
Kultur- og fritidspuljen, primo         1.024.400 kr. 

Disponeret 2014                           -170.000 kr. 

Til videre disponering                    = 854.400 kr.   

         

Ansøgninger start 2014                 -363.000 kr.         

  

Kultur- og fritidspuljen, ultimo=      491.400 kr.** 

  

**skulle udvalget ønske at imødekomme samtlige ansøgninger 

 

Bilag 
-    Bilag 1 

-    SV: Vedrørende disponering af puljemidler, 2014. - Ansøgning, Tilskud 2014.pdf 

-    Ansøgning om flygelleje - Hørshom Musik forening 

-    Ansøgning_Håndværkerforeningen_Mølledag 

-    PSR_ansøgning musical 20142015.doc 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 06-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at bevillige støtte til: 

1. Aktivitetskomiteens afholdelse af 11 udstillinger i Fuglsanghus, 120.000 kr. 

2. Hørsholm Musikforening, flygelleje vedr. koncert i Trommen den 3. februar 2014, 16.000 

kr. 

3. Håndværkerforeningen, National Mølledag: 7.000 kr. 

4. Musical i Trommen, 220.000 kr. i henholdsvis 2014 og 2015 

 

Fraværende: 
Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/1594 
Journalnr.:   20.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  06.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Karen Blixen Museet søger tilskud til kulturelle 

aktiviteter 

 
Resume 
Efter en dialog mellem Karen Blixen Museet og administrationen om muligheder for 

fremtidigt samarbejde i forhold til udvikling af kulturelle aktiviteter, har museet fremsendt 

en ansøgning om tilskud til tre arrangementer. Administrationen anbefaler oprettelse af en 

tilskudsramme på 100.000 kr. som stilles til rådighed for Karen Blixen Museet i 2014 og 

fremadrettet. Tilskudsrammen oprettes ud fra Kultur- og fritidspuljen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller en stillingstagen til om Sport-, Fritid og Kulturudvalget ønsker at 

oprette en pulje på op til 100.000 kr. til Karen Blixen Museet, der i 2014 og frem vil 

stimulere et samarbejde om kulturelle aktiviteter mellem museet og Hørsholm Kommune. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har i 2013 haft en dialog med Karen Blixen Museet i forhold til udvikling 

af kulturelle initiativer i Hørsholm kommune med udgangspunkt i museets udstillings- og 

formidlingsaktiviteter. Et samarbejde vil forøge benyttelsen af den kommende tilbygning af 

museumsbygningerne samt renovering af haveanlægget der i budgetaftale 2014-2017 

tildeles 3.500.000 i 2014 og 2015. Ved at udskille op til 100.000 kr. fra kultur- og 

fritidspuljen, til en tilskudsramme i 2014 og frem, skaber man fundament for dette 

fremtidige samarbejde. 

  

Administrationen foreslår en praksis hvor Karen Blixen Museet hvert år, når puljemidlerne 

indledende disponeres, fremsender en ansøgning til hvorledes den nyoprettede 

tilskudsramme ønskes benyttet. En kondition er at aktiviteterne kommer borgerne i, og 

Hørsholm Kommune til gode. 

  

Som start på dette eventuelle fremtidige samarbejde har Karen Blixen Museet fremsendt en 

ansøgning gældende tre større initiativer, hvor to især er påregnet skoleklasser i Hørsholm 

Kommune. 

  

Samlet budget på alle tre aktiviteter er på 140.000 kr., men administrationen anbefaler at 

udvalget indledende disponerer op til 100.000 kr. som start på den nye tilskudsramme.     
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Karen Blixen Museet ønsker med ansøgningen gældende 2014 at sætte ekstra fokus på 

børn og unge ved tre tiltag. 

  

1) En sanseudstilling over Karen Blixens ”Spøgelseshestene” fra samlingen Karneval, se 

bilag 1 for uddybning: 

  

Udstillingen er målrettet børn og deres voksne. Udstillingen tager udgangspunkt i 

fortællingen ”Spøgelseshestene” af Isak Dinesen/ Karen Blixen. ”Spøgelseshestene” er 

ifølge museet ikke et værk som ’normalt’ benyttes overfor et børnepublikum.  

  

Der søges tilskud til projektkoordinering, idéudvikling og udstillingsudvikling, svarende til 

48.000 kr. 

  

2) En eksperimenterende teaterforestilling over ”Skibsdrengens fortælling” og ”Ringen”, et 

tilbud til udskolingen i Hørsholm, 6-10 klasse, se bilag 1 for uddybning:  

  

Ifølge museet er dette et nyskabende fortælleteater og forsøg på at genfinde det talte ords 

evne til at stimulere publikum. Uden brug af stor scenografi og overdådige kostumer 

udfordrer iscenesættelsen, sammen med skuespillerne, den traditionelle fortælletradition. 

De bringer ifølge museet nyt liv og en uventet dybde ind i Blixens to fortællinger 

”Skibsdrengens fortælling” og ”Ringen.” 

  

Da forestillingen etableres med henblik på skoleklasser i Hørsholm kommune søger Karen 

Blixen Museet tilskud til hele aktiviteten, svarende til 42.000 kr. 

  

  

3) Tre formidlingsdage med Sebastian Klein i Rungstedlunds park- og fuglereservat, et 

tilbud til skolerne i Hørsholm, 1-2 klasse, se bilag 1 for uddybning:  

  

Sebastian Klein vil med sin tilgang til naturformidling i børnehøjde føre børnene igennem en 

række aktiviteter, der bl.a. vil bestå af indsamling fra søerne af fisk og af dyr (herunder 

mus og insekter), der placeres i akvarier, og som sidenhen kan blive studeret, analyseret 

og kommenteret i dialog med børnene. Børnene skal også igennem to former for skattejagt 

med præmier, hvor de skal finde og gætte en fugl.   

  

Der ansøges om delvis dækning af omkostningerne, svarende til 50.000 kr.  

 

Økonomi/personale 
Samlet budget 

  

1) Sanseudstillingen Spøgelseshestene 

Samlet budget for udstillingen                                                                            271.000 

kr. 

Projektkoordinering, idéudvikling og udstillingsudvikling                                     48.000 kr. 

I alt ansøges om støtte til projektudvikling mv.                                                   48.000 

kr. 

  

2) Teater 

Pris pr. for forestilling (70 min.) 8.000* (inkl. moms og rabat) x 4                      32.000 kr.  

Udgifter vedr. opstilling, bemanding etc.                                                            10.000 

kr.        
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Samlede udgifter                                                                                               42.000 

kr. 

I alt ansøges om støtte til teaterforestillingen på                                                  42.000 

kr. 

  

3) Tre formidlingsdage 

Samlet honorar til Sebastian Klein inkl. moms                                                    45.000 

kr. 

Administration inkl. leje af akvarier mv.                                                             20.000 

kr. 

Indtægter familiedagen den 14. juni 120 x 50 kr. i alt                                         6.000 

kr.         

Samlede udgifter i alt vedr. Sebastian Klein                                                       59.000 

kr. 

Der ansøges om delvis dækning af budgettet på op til                                        50.000 kr.  

  

  

I alt ansøges der samlet om støtte på 140.000 kr. 

  

  

  

  

  

 

Bilag 
-    Bilag 1 

-    Ansøgning til Sport, Kultur og Fritidsudvalget, fra Karen Blixen Museet 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 06-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte de beskrevne aktiviteter ved Karen 

Blixen Museet med op til 100.000 kr. i 2014 finansieret af Kultur- og Fritidspuljen. Sport-, 

Fritid- og Kulturudvalget ser positivt på tilsvarende årlige ansøgninger fra Karen Blixen 

Museet. 

 

Fraværende: 
Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/1088 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  06.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Linda Wittendorff Dubas 
 

Rungsted Hørsholm Floorball Klub ansøger om 

udskiftning af bander 

 
Resume 
Hørsholm Kommune ejer floorball banderne som står i hallen på Rungsted skole, og stiller 

dem til rådighed for Rungsted Hørsholm Floorball klub. 

Rungsted Hørsholm Floorballklub mener, at banderne trænger til at blive udskiftet. 

Ydermere som et muligt tillæg til udskiftningen, ønsker de et ekstra tilkøb af bander. Så 

der derved vil blive mulighed for, at lave floorball banen om til to mini floorball baner. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller til, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget imødekommer 

ansøgningen. Og de nuværende bander udskiftes til Rosco bander, jf. det fremsendte tilbud 

på i alt 36.000,- kr. ekskl. moms, fra Kultur- og Fritids puljen. 

Derudover at udvalget drøfter, hvorvidt man ønsker at imødekomme ønsket om tilkøb at 

ekstra bander til Rosco bandesæt. Og derved i stedet imødekommer ansøgningen jf. det 

fremsendte tilbud på i alt 46.000,- kr. ekskl. moms fra Kultur- og Fritids puljen. 

 

Sagsfremstilling 
Rungsted Hørsholm Floorball Klub har inden for det sidste år oplevet en markant fremgang 

i medlemmer, og i de sidste 4 mdr. er der startet mere end 3 nye spillere om ugen. 

Rungsted Hørsholm Floorball klub har på nuværende tidspunkt 108 medlemmer, hvor 

størstedelen er under 25 år. 

I bestyrelsen arbejder man aktivt, men med begrænset økonomiske midler, på at udvikle 

klubben. Så man også fremadrettet kan tilbyde de unge et attraktivt produkt. 

Hørsholm Kommune ejer de floorball bander som stilles til rådighed for Rungsted Hørsholm 

Floorball Klub, til foreningens aktiviteter. Banderne der stilles til rådighed er efter deres 

opfattelse gamle og klar til at blive udskiftet. 

Rungsted Hørsholm Floorball klub mener, at banderne skal udskiftes grundet: 

 Det er de ældste og mest slidte bander på Sjælland.  

 Banderne er tunge og derfor ikke betryggende, at lade 

ungdomsspillere opsætte til kampe og træning. 

 Risiko for flere alvorlige skader hos spillerne på baggrund af en 

tidligere episode hvor banderne formodes, at have en 

medvirkende årsag til skaden på en spiller. De nuværende bander 
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har en metalbagside, som ikke giver efter ved sammenstød 

imellem spilleren og banderne. 

 Risiko for at reparation af de gamle bander bliver dyrt, fordi det 

ikke vil være muligt at skaffe de nødvendige reservedele. 

Rungsted Hørsholm Floorball Klub har indhentet to tilbud på Floorball bander som de 

mener, er mere tidssvarende og som vejer under det halve af de nuværende bander. 

Derudover har de indhentet et tilbud på en udskiftning af de nuværende bander til et Rosco 

Bandesæt med ekstra bander, der gør det muligt at lave floorball banen om til to mini 

floorball baner. 

Rungsted Hørsholm Floorball mener, at muligheden for at kunne spille på to mindre baner, 

Vil give dem mulighed for. Bedre at kunne udnytte træningstiden, da de inden for de 

mindre årgange, kan træne 2 hold af gangen. Give dem flere muligheder for, at lave tilbud i 

forbindelse med sommerferieaktiviteter. Og da de har fået flere spillere i aldersgruppen 4 – 

10 år der spiller på mini baner, vil de ikke være nødsaget til, at skulle låne bander fra 

andre klubber ved afholdelse af turneringer. 

Unihoc bandesæt – sort 20*40                 52.000,- ekskl. moms 

Rosco bandesæt  - sort 20*40                 36.000,- ekskl. moms 

Rosco bandesæt  - med ekstra bander       46.000,- ekskl. moms 

Rungsted Hørsholm Floorball Klub anbefaler tilbuddet på Rosco bandesæt da de mener, at 

det er et attraktivt tilbud, på baggrund af deres kendskab til pris og kvalitet.  

Banderne er lavet i et plast materiale der er meget holdbart, og i de 5 år Copenhagen 

Floorball har solgt disse bander, har der ikke været reklamation på dem. Ydermere 

fortæller en reference fra Hvidovre, at de har indkøbt disse bander, og er yderst tilfredse 

med dem. 

Alternativt til udskiftning af banderne ønsker Rungsted Hørsholm Floorball Klub, at indgå i 

en dialog om reparation af de nuværende bander der stilles til rådighed. 

  

 

Bilag 
-    Ansøgning om udskiftning af bander.docx 

-    Tilbud bander Unihoc 

-    Tilbud bander Rosco 

-    Tilbud bander Rosco + ekstra bander  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 06-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget imødekom ansøgningen med 46.000 kr. jf. tilbud, idet 

beløbet finansieres indenfor Idrætsparkens samlede ramme. Ansøgningen imødekommes, 

da Rungsted Hørsholm Floorball Klub har vist velvilje i forbindelse med flytning fra 

Idrætsparken til hallen ved Rungsted Skole. 

 

Fraværende: 
Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   13/21234 
Journalnr.:   18.15.01G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  06.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning i 

2014  

 
Resume 
Seks oplysningsforbund har søgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2014.  

  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget yder tilskud til 

oplysningsforbundenes undervisning i 2014 efter model 1. Model 1 beskriver et fald i 

tilskuddet på 22% i forhold til oplysningsforbundenes afregnede beløb 2013.  

  

 

Sagsfremstilling 
I Hørsholm Kommune har følgende oplysningsforbund søgt om tilskud til undervisning i 

2014: 

 AOF Nordsjælland 

 DOF (Dansk Oplysnings Forbund) Hørsholm Fritidsskole 

 FOF Nord 

 Hørsholm Seniordanserforening 

 LOF Øresund 

 MOF (Musisk Oplysnings Forbund) 

Kommunens budget 2014 til 

oplysningsforbundenes undervisning 

1.286.100 kr. 

Oplysningsforbundenes samlede ansøgte 

beløb 2014 

1.834.362 kr. 

    

Difference mellem budget og ansøgt beløb  -548.262 kr.  

Tilskuddet ydes efter Folkeoplysningsloven til aflønning af lærere og ledere samt til 

afholdelse af debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Tilskuddet ydes 

efter en centralt fastsat timesats samt efter en række omregningsfaktorer for de forskellige 

tilrettelæggelsesformer.  

Der ydes tilskud med 1/3 af timesatsen til almindelig undervisning og studiekredse. 
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Der ydes tilskud med 8/9 af timesatsen til undervisning af deltagere med handicap i 

relation til et konkret emne. 

Der ydes tilskud med 5/7 af timesatsen til instrumentalundervisning.  

Administrationen vil i løbet af 2014 lægge op til en drøftelse af hvilke fag og emner Sport-, 

Fritid- og Kulturudvalget betragter som værende indenfor folkeoplysningslovens 

kerneområder, og herunder drøfte muligheden for at fastsætte en tilskudsmodel på 

baggrund af lokale forhold. Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at udvalget kan 

differentiere undervisningstilskuddene i forhold til hvilke fag og emner udvalget mener bør 

prioriteres.  

  

 

Økonomi/personale 
Administrationen anbefaler, at fordelingen af tilskud til oplysningsforbundene i 2014 tager 

udgangspunkt i oplysningsforbundenes afregnede beløb for 2013 frem for ansøgning om 

tilskud 2014. Denne model har været anvendt siden 2011. Med modellen sikrer vi, at 

budgettet fordeles i forhold til oplysningsforbundenes faktiske aktivitetsniveau i 2013. 

Modellen bevirker omvendt, at det er svært for et oplysningsforbund at få tilskud til et 

væsentligt udvidet antal undervisningstimer i 2014 sammenlignet med det afholdte antal 

undervisningstimer i 2013.          

  

Administrationen har udarbejdet to modeller til fordeling af budgettet for 2014 (se bilag 1).  

Model 1: budgettet fordeles ud fra et fald på 22% i forhold til oplysningsforbundenes 

afregnede beløb 2013. 

Model 2: budgettet fordeles ud fra et fald på 23% i forhold til oplysningsforbundenes 

afregnede beløb 2013.   

  

  

  

  

  

  

  

 

Bilag 
-    bilag 1 - beregning af tilskudsmodel.xls 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 06-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at yde tilskud til oplysningsforbundenes 

undervisning i 2014 efter model 1. Model 1 beskriver et fald i tilskuddet på 22% i forhold til 

oplysningsforbundenes afregnede beløb 2013. 

 

Fraværende: 
Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   13/22034 
Journalnr.:   18.15.15G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  06.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Lokaletilskud til oplysningsforbund i 2014 

 
Resume 
FOF Nord, LOF Øresund og Hørsholm Seniordanserforening søger om lokaletilskud i 2014.  

  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget fordeler lokaletilskud til 

FOF, Hørsholm seniordanserforening og LOF ud fra det samme timetalsniveau som 

bevilliget i 2013. Derudover anbefaler administrationen, at det resterende beløb på ca. 

4.400 kr. i forhold til budget 2014 fordeles ligeligt mellem FOF og LOF.  

  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune yder driftstilskud til lokaler ejet eller lejet af oplysningsforbundene.  

Driftstilskuddet i Hørsholm Kommune er 75% af en centralt fastsat maksimal timesats 

(2014: 124,25 kr.) dog maksimalt den faktiske leje per time. Kommunen kan, ifølge loven, 

undlade at yde lokaletilskud, hvis det er muligt at anvise et egnet kommunalt lokale. I 

forhold til faglokaler og haller herunder fx lokaler til motions- og bevægelseshold skal 

kommunen i sine regler fastsætte tilskuddets størrelse, og der er ingen øvre eller nedre 

grænse for tilskuddets størrelse. Såfremt udvalget ønsker fremadrettet at regulere 

lokaletilskuddet til oplysningsforbundene, skal reguleringen ske i forbindelse med 

budgetprocessen.  

Administrationen har undersøgt muligheden for at stille bevægelseslokalet på Louiselund til 

rådighed for oplysningsforbundene. Der er plads til hold på 10-12 personer i lokalet på 

Louiselund, og lokalet kan benyttes i tidsrummet kl. 17-21 på hverdage og kl. 9-16 i 

weekender. Administrationen opfordrer FOF til at anvende bevægelseslokalet på 

Louiselund, i det omfang lokalet er egnet til aktiviteterne, til det antal timer, som FOF ikke 

får lokaletilskud til.     

  

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at stille andre egnede lokaler til rådighed 

for oplysningsforbundene, da der ikke findes et varmtvandsbassin i Hørsholm Svømmehal, 

og da FOF og Hørsholm Seniordanserforening blandt andet underviser i dagtimerne, hvor 

det ikke er muligt at benytte lokaler på skolerne eller på Louiselund.  

  

Ansøgninger 2014  

Oplysningsforbund / 

lokale 

Antal timer / lejeudgift i 

alt  

Maksimalt tilskud 
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FOF / Studio 45 900 timer / 180.000 kr. 83.869 Kr. 

FOF / Selmersbo 150 timer / 15.000 kr. 15.000 kr. 

Hørsholm 

Seniordanserforening / 

Kokkedal Kirkes  

Sognegård 

56 timer / 2.100 kr. 2.100 kr.  

LOF / Breelteparkens 

varmtvandsbassin 

398 timer / 83.580 kr.  37.089 kr.  

I alt   137.878 kr.  

  

 Budget 2014 

Kommunens budget 2014 til lokaletilskud 

til oplysningsforbund 

 100.900 kr. 

Oplysningsforbundenes samlede 

maksimale tilskud 

 137.878 kr. 

    

Difference mellem budget og maksimalt 

tilskud 

 -36.978 kr. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Økonomi/personale 
Administrationen anbefaler, at fordeling af lokaletilskud til oplysningsforbundene tager 

udgangspunkt i fordelingen fra 2013. Det resterende beløb i forhold til budget 2014 på ca. 

4.400 kr. bliver fordelt ligeligt mellem FOF og LOF.  

  

Fordeling 2014 

 Oplysningsforbund  Fordeling jf. fordeling 2013  Tilskud 2014 

FOF 750 timer a 93,19 kr. (69.892,50 + 2.200)= 

72.092,50 kr. 

Hørsholm 

Seniordanserforening 

56 timer á 37,50 kr.  2.100 kr. 

LOF 263 timer á 93,19 kr. (24.508,97 + 2.200 )= 

26.708,97 kr.  

      

I alt   100.901,50 kr. 

      

Budget 2014   100.900,00 kr. 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 06-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte at: 

 lokaletilskud til FOF, Hørsholm seniordanserforening og LOF ud 

fra det samme timetalsniveau som bevilliget i 2013 

 at det resterende beløb på ca. 4.400 kr. i forhold til budget 2014 
fordeles ligeligt mellem FOF og LOF. 

 

Fraværende: 
Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   11/12381 
Journalnr.:   01.11.27S05 
Sagsforløb:  Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - Lukket sag  
Mødedato:  06.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

Ændring af udbudsmaterialet i forbindelse med 

genudbud af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus 

Trommen 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 06-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender tilpasningen af udbudsmaterialet for genudbud 

af restaurant- og cafedrift i Kulturhus Trommen, herunder at opstartsomkostninger til 

køkken udgår af materialet, idet omkostningerne hertil afholdes indenfor den samlede 

anlægssum. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender, at tidsplanen for processen 

tilrettes, således at valg af restauratør kommer på udvalgets maj-møde. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

4 Åben Bilag 1 1721787 

4 Åben 
SV: Vedrørende disponering af puljemidler, 2014. - Ansøgning, 

Tilskud 2014.pdf 
1720120 

4 Åben Ansøgning om flygelleje - Hørshom Musik forening 1720105 
4 Åben Ansøgning_Håndværkerforeningen_Mølledag 1725835 
4 Åben PSR_ansøgning musical 20142015.doc 1725817 
5 Åben Bilag 1 1725439 

5 Åben 
Ansøgning til Sport, Kultur og Fritidsudvalget, fra Karen Blixen 

Museet 
1725443 

6 Åben Ansøgning om udskiftning af bander.docx 1721634 
6 Åben Tilbud bander Unihoc 1725408 
6 Åben Tilbud bander Rosco 1725406 
6 Åben Tilbud bander Rosco + ekstra bander 1725407 
7 Åben bilag 1 - beregning af tilskudsmodel.xls 1722916 
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